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KRMIVA PRO JEZÍRKOVÉ RYBY

D E D I C A T E D  T O  Y O U R  P E R F O R M A N C E

POND

Potápivé krmivo

Plovoucí krmivo 

Vysoce atraktivní krmivo

Prebiotické a probiotické krmivo

Poloplovoucí krmivo 

Zvýrazňuje barevnost ryb

Obsahuje hmyzí moučku 



Podporuje optimální růst ryb   

Stimuluje funkci imunitního systému  

Optimalizuje funkci trávicího systému 

Přispívá k ochraně sliznic  

Posiluje vnější ochrannou bariéru

Inovativní premix ve všech krmivech Alltech Coppens.

je mannan-oligosacharid, který je 

schopen vázat a odstraňovat 

patogenní bakterie z trávicího 

traktu. Jeho prebiotická funkce má 

pozitivní vliv na střevní mikroflóru a 

na počet a délku mikroklků ve 

střevě. To umožňuje zlepšené 

vstřebávání živin. BIO-MOS®    

rovněž přispívá k posílení 

slizniční ochranné bariéry.

je derivát z buněčných stěn 

kvasnic. Stimuluje funkci 

imunitního systému 

prostřednictvím nespecifické 

imunitní reakce. Umožňuje 

zlepšit odolnost ryb, 

podporuje jejich vitalitu a 

minimalizuje riziko 

onemocnění. 

je rozhodující složka v novém premixu.
  BIOPLEX® je zdroj organicky vázaných

   mikroprvků, jako jsou zinek,   
měď, mangan a železo. 

BIOPLEX® umožňuje zlepšit 
zdraví, růst a vývoj ryb.

BIOPLEX® zlepšuje externí 
ochrannou bariéru ryb.

ZVYŠUJE HLADINU 
DHA 

PODPORA FUNKCE 
IMUNITNÍHO 
SYSTÉMU 

ZLEPŠUJE ZDRAVÍ  
A VÝVOJ

PODPORA FUNKCE 
TRÁVICÍHO 
TRAKTU

Obsahuje specifický zdroj Omega-3  
s vysokým obsahem DHA vyrobený 
z udržitelné produkce mořských řas.
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Charakteristika:

* Ryby krmte 2-4x denně v závislosti na jejich velikosti a teplotě vody jen tolik, kolik
jsou schopny sníst za 5 minut. Odstraňte nesnědené krmivo z jezírka, pokud jsou 
ryby přežrané. Pokud klesne teplota pod 10 ºC, tak mají ryby snížený apetit a 
pomalé trávení, čemuž je potřeba přizpůsobit intenzitu krmení. Ryby nekrmte, 
pokud teplota vody klesne pod 5 ºC.

Pond Pellet je kompletní krmivo pro okrasné ryby. Díky jeho vysoké 
stravitelnosti je minimalizováno znečištění jezírka. 

Nutriční hodnoty krmiva Pond Pellet splňují potřeby jezírkových ryb a 
pomáhají je udržet v dobré kondici. Toto krmivo lze používat po 
celou sezónu. 

• Vyvážený poměr živin
• Lze krmit po celý rok
• Nízká úroveň znečištění

Pond pellet

Parametry živin a vitamínů se mohou měnit. Aktuální surovinové složení, hodnoty živin a vitamínů jsou uvedeny na etiketě krmiva.

Perfektní především pro krmení:

 Parametry   Velikost
Protein 30% 3.0 mm
Tuk 6% 6.0 mm
Vláknina 3,6%

5,8%

10.000
2.850
200

Popel

Vitamíny 
Vitamín A (m.j./kg) 
Vitamin D3 (m.j./kg) 
Vitamin E (mg/kg) 
Vitamín C - stabilní (mg/kg) 250

Použití:
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Charakteristika:

* Ryby krmte 2-4x denně v závislosti na jejich velikosti a teplotě vody jen tolik, kolik
jsou schopny sníst za 5 minut. Odstraňte nesnědené krmivo z jezírka, pokud jsou 
ryby přežrané. Pokud klesne teplota pod 10 ºC, tak mají ryby snížený apetit a 
pomalé trávení, čemuž je potřeba přizpůsobit intenzitu krmení. Ryby nekrmte, 
pokud teplota vody klesne pod 5 ºC.

Astax Pellet je kompletní krmivo s paprikou pro okrasné ryby. Přidaný pigment 
v tomto krmivu podporuje přirozenou barevnost ryb.

Toto krmivo obsahuje vysoce kvalitní suroviny jako je rybí moučka a snadno 
stravitelné obilniny, což podporuje trávení ryb a tím minimalizuje znečistění 
vody.

• Vysoce stravitelné
• Obsahuje papriku a astaxanthin
• Lze používat po celý rok

Velikost
33% 3.0 mm
5% 6.0 mm

2,2%
6,3%

3

12.000
2.900
200

Parametry      
Protein
Tuk
Vláknina
Popel
Astaxanthin (mg/kg)

Vitamíny    
Vitamín A (m.j./kg)  
Vitamín D3 (m.j./kg) 
Vitamín E (mg/kg)  
Vitamin C - stabilní (mg/kg) 250

Parametry živin a vitamínů se mohou měnit. Aktuální surovinové složení, hodnoty živin a vitamínů jsou uvedeny na etiketě krmiva.

Perfektní především pro krmení:

Astax pellet

Použití:
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Charakteristika:

* Ryby krmte 2-4x denně v závislosti na jejich velikosti a teplotě vody jen tolik, kolik
jsou schopny sníst za 5 minut. Odstraňte nesnědené krmivo z jezírka, pokud jsou 
ryby přežrané. Pokud klesne teplota pod 10 ºC, tak mají ryby snížený apetit a 
pomalé trávení, čemuž je potřeba přizpůsobit intenzitu krmení. Ryby nekrmte, 
pokud teplota vody klesne pod 5 ºC.

Allround Mix je směs tří kompletních krmiv. Kombinuje všechny dobré 
vlastnosti krmiva Astax Pellet, Veggie Pellet a žlutě zbarveného Pond Pellet. 

Toto tvoří dohromady barevnou směs s unikátními ingrediencemi: 
astaxanthin, paprika, spirulina a obilné klíčky.

• Obsahuje spirulinu, papriku a astaxanthin
• Obsahuje obilné klíčky
• Vyvážený poměr živin
• Lze krmit po celý rok
• Obsahuje hmyzí protein

Velikost
33% 3.0 mm
5% 6.0 mm

2,9%
6,7%

1

10.700
2.870
200

Parametry 
Protein
Tuk
Vláknina
Popel
Astaxanthin (mg/kg)

Vitamíny    
Vitamín A (m.j./kg)  
Vitamín D3 (m.j./kg) 
Vitamín E (mg/kg) Vitamín 
C - stabilní (mg/kg) 150

Parametry živin a vitamínů se mohou měnit. Aktuální surovinové složení, hodnoty živin a vitamínů jsou uvedeny na etiketě krmiva.

Perfektní především pro krmení:

Allround Mix

Použití:
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Charakteristika:

* Ryby krmte 2-4x denně v závislosti na jejich velikosti a teplotě vody jen tolik, kolik
jsou schopny sníst za 5 minut. Odstraňte nesnědené krmivo z jezírka, pokud jsou 
ryby přežrané. Pokud klesne teplota pod 10 ºC, tak mají ryby snížený apetit a 
pomalé trávení, čemuž je potřeba přizpůsobit intenzitu krmení. Ryby nekrmte, 
pokud teplota vody klesne pod 5 ºC.

Tyto extra lehké tyčinky do jezírek jsou vhodné pro všechny okrasné ryby. Díky 
snadno stravitelným surovinám a nízké specifické hmotnosti mohou být ryby 
krmeny, dokud jsou schopny krmivo sníst, bez nebezpečí překrmení.

Pond Sticks obsahují obilné klíčky bohaté na vitamín E a jsou proto velmi 
dobře stravitelné.

• Nízká váha na litr
• Vysoce stravitelné
• Obsahuje obilné klíčky

 Parametry   Velikost
Protein 18% 4.0 mm
Tuk 2%
Vláknina 1,6%

2,1%

7.500
1.000
150

Popel

Vitamíny 
Vitamín A (m.j./kg) 
Vitamín D3 (m.j./kg) 
Vitamín E (mg/kg) 
Vitamín C - stabilní (mg/kg) 188

Parametry živin a vitamínů se mohou měnit. Aktuální surovinové složení, hodnoty živin a vitamínů jsou uvedeny na etiketě krmiva.

Perfektní především pro krmení:

Pond sticks

Použití:
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Charakteristika:

* Ryby krmte 2-4x denně v závislosti na jejich velikosti a teplotě vody jen tolik, kolik
jsou schopny sníst za 5 minut. Odstraňte nesnědené krmivo z jezírka, pokud jsou 
ryby přežrané. Pokud klesne teplota pod 10 ºC, tak mají ryby snížený apetit a 
pomalé trávení, čemuž je potřeba přizpůsobit intenzitu krmení. Ryby nekrmte, 
pokud teplota vody klesne pod 5 ºC.

Sticks Mix je barevná směs extra lehkých jezírkových tyčinek pro okrasné 
ryby. Tato směs kombinuje Paprika Sticks, Spirulina Sticks a Pond Sticks.

Díky snadno stravitelným surovinám a nízké specifické hmotnosti tyčinek je 
možné ryby krmit, dokud mají chuť, bez nebezpečí překrmení. Sticks Mix 
jsou obohacené o papriku, spirulinu a obilné klíčky.

• Nízká hmotnost na litr
• Obsahuje spirulinu a papriku
• Obsahuje obilné klíčky
• Vysoce stravitelné

Uvedené parametry živin a vitamínů pocházejí z doby vytvoření tohoto dokumentu. Aktuální složení a hodnoty živin jsou uvedeny na etiketě krmiva.

Perfektní především pro krmení:

Sticks mix

 Parametry   Velikost
Protein 18% 4.0 mm
Tuk 2,3%
Vláknina 2,3%

2,4%

7.500
1.000
150

Popel

Vitamíny 
Vitamín A (m.j./kg) 
Vitamín D3 (m.j./kg) 
Vitamín E (mg/kg) 
Vitamín C - stabilní (mg/kg) 187

Použití:
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Charakteristika:

* Ryby krmte 2-4x denně v závislosti na jejich velikosti a teplotě vody jen tolik, kolik
jsou schopny sníst za 5 minut. Odstraňte nesnědené krmivo z jezírka, pokud jsou 
ryby přežrané. Pokud klesne teplota pod 10 ºC, tak mají ryby snížený apetit a 
pomalé trávení, čemuž je potřeba přizpůsobit intenzitu krmení. Ryby nekrmte, 
pokud teplota vody klesne pod 5 ºC.

Premium Select je kompletní potápivé krmivo pro jesetery, které je stabilní ve 
vodě. Toto krmivo obsahuje kvalitní ingredience zaručující vysokou 
stravitelnost, což pomáhá růstu ryb. Krmivo také obsahuje rybí protein, což ho 
dělá velmi lákavým pro jesetery.

Premium Select obsahuje všechny potřebné vitamíny, minerály a stopové prvky 
k udržení jeseterů v dobré kondici.

• Vhodné pro všechny druhy jeseterů
• Vysoce stabilní ve vodě
• Vyvážený poměr živin pro jestery

 Parametry   Velikost
Protein 34% 2.0, 3.0, 4.5 mm
Fat 15% 6.0, 8.0, 14.0 mm
Vláknina 1,7%

5,9%

10.000
2.790
200

Popel

Vitamíny 
Vitamín A (m.j./kg) 
Vitamín D3 (m.j./kg) 
Vitamín E (mg/kg) 
Vitamín C - stabilní (mg/kg) 250

Parametry živin a vitamínů se mohou měnit. Aktuální surovinové složení, hodnoty živin a vitamínů jsou uvedeny na etiketě krmiva.

Perfektní především pro krmení:

Premium Select

Použití:

20.0 mm




